
da Armani. Na época, ainda havia muita dúvida sobre o 
formato de banners. Tendo veiculado anúncios em ta
manhos diversos nos grandes portais de internet (AOL, 
CompuServe etc), anunciantes ainda estavam tentando 
descobrir como fazê-lo no mundo sem fronteiras criado 
pela World Wide Web. 

O Interactive AdvertisingBureau (IAB), a organização 
que padroniza formatos de banners, entre outras coi
sas, tinha apenas um aninho (o Google nem existia; foi 
lançado em 1998). Os banners da Armani A |X que che
garam à minha caixa de entrada não cabiam no espaço 
padronizado que t ínhamos para publicidade no topo da 
página. Lembro que a pessoa do comercial que vendeu 
o espaço para a Armani me perguntou se não podíamos 
simplesmente dar uma "mexidinha" no site para aco
modar o formato distinto. Afinal, era um anunciante 
importante. Mas não dava, e ponto (no final, a equipe 
da Armani gentilmente redimensionou os banners). 

Uma década e meia depois, tenho de constatar que, 
quanto mais as coisas mudam, mais iguais ficam. É ver
dade que empresas de comunicação que sustentam o 
hábito do jornalismo com publicidade basicamente ado-

taram um conjunto de padrões (corte
sia em grande parte do IAB). Não obs
tante, vêm se virando do avesso para 
agradar o anunciante. E, cada vez mais, 
esse anunciante exige — e recebe — toda 
sorte de concessão (há tacadas teme
rárias, como quando a marca "invade" 
temporariamente as páginas do veí
culo ou patrocina seções com conteúdo 
customizado). 

Ao mesmo tempo, o chão es tá se 
movendo para todos, pois a populari

zação de mídias sociais, plataformas móveis, aplicati
vos e coisa e tal muda radicalmente o sentido e a rele
vância do CPM (custo por mil) e o lugar do velho ban
ner no ecossistema da internet. 

Para conferir como o mercado de venda de publicidade 
na mídia mudou ao longo dos anos, falei com diretores 
de publicidade de três empresas bem distintas. Primeiro, 
voltei a meu velho reduto: a New York, uma empresa tra
dicional de comunicação cuja revista semanal impressa 
foi lançada 44 anos atrás (não tenho nenhuma relação 
comercial ou editorial com esse veículo). Em seguida, 
fui ao Salon Media Group, que podemos chamar de um 
empreendimento tradicional da web, pois foi um dos 
primeiros a desenvolver uma revista específica para a 
internet, a Salon, que foi lançada em 1995. Para encerrar, 
fui falar com a Gawker Media, a empresa que transfor
mou e legitimou o mercado de blogs; seu carro-chefe, 
o site Gawker, foi ao ar em 2002. As t rês são, sob vários 
aspectos, concorrentes; e, como tal, vêm enfrentando 
desafios parecidos. 

As declarações a seguir, extraídas de papos muito mais 
longos, foram editadas por questão de espaço e clareza. 
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LARRY BURSTEIN 
É publisher da revista New York e veterano da casa. 
Para uma publicação que por muito tempo só existiu 
no formato impresso, a New York tira um volume 
atípico do faturamento - 40% - do meio digital. 

Esquemas sob medida para anunciantes: Criamos, sim, pro
gramas customizados, mas não porque o banner esteja 
morto. Fazemos isso porque o meio digital é o centro 
da inovação. Todo anunciante está tentando superar o 
anterior — e exigindo algo novo, que nunca viu antes. 
Ninguém chega e diz: "O banner acabou, precisamos de 
outra coisa". O discurso é: "Veja bem, queremos comprar 
espaço com vocês, mas também queremos usar o site da 
melhor maneira possível". É esse o desafio que temos 
hoje no ambiente digital: "Queremos veicular uma peça 
publicitária para dez milhões de impressões, mas de um 
jeito que nunca foi feito antes". 

Qual a função atual do departamento de promoções de uma 
empresa de mídia: O departamento de promoções — na 
nossa empresa, pelo menos — virou uma espécie de centro 
de estudos e soluções para o meio digital. Antigamente, 
essa equipe era que mandava fazer camisetas, guarda-sóis 
de praia, coisas do gênero; hoje, fica ali matutando e ten
tando decifrar todas essas questões. 

Quando agências e anunciantes exageram na mão: Não colo
camos nossa equipe editorial para blogar sobre produtos 
de anunciantes. Em disputas por publicidade, já vimos 
sites oferecendo essa possibilidade ao anunciante, mas 
não é algo que fazemos. Já vimos sites dispostos a refa
zer totalmente sua página inicial, o que prejudica muito 
a experiência do internauta, para agradar a um anun
ciante. Nossa impressão é que as marcas que trabalham 
conosco não querem que a experiência do usuário seja 
abalada por causa delas. 

O futuro da publicidade em plataformas móveis: Estamos 
trabalhando com uma nova tecnologia, que por ora cha
mamos de Responsive Media. Com ela, tudo o que pro
duzimos é otimizado para toda tela possível — é algo que 
parte já do desenvolvimento de cada produto criado. Na 
The Cut, por exemplo (uma seção no site nymag.com 
dedicada à moda), tudo o que a pessoa vê com o navega
dor vai ser otimizado para o tablet e o celular. Tem anun
ciante que diz: "Calma aí, um número xis de impressões é 
para o 'mobile', mas como seu site não está otimizado para 
essa plataforma, o anúncio não fica bom ali, não vamos 
ter resposta". Estamos cuidando disso. 

Monetização de mídias sociais: Não é uma monetização 
direta. Ultimamente, temos investido muito no mobile, 
tanto no Facebook como no Twitter. Quando conseguimos 
jogar o conteúdo certo do jeito certo nas redes sociais, o 
retorno é imenso em termos de visitas ao site, à matéria 
em questão. Isso feito, dá para monetizar esse tráfego. É 
assim que ganhamos com esse tipo de mídia. 

Nova encarnação do departamento de circulação: O que 
chamávamos de departamento de circulação antigamente 
hoje é a área de desenvolvimento de público. Temos duas 
pessoas dedicadas exclusivamente a melhorar nossa posi
ção nas redes sociais. Desde que chegaram, o tráfego subiu 
consideravelmente. É só ver aquilo que estão promovendo 
e o tráfego que isso gera. 

MATTHEW SUSSBERG 
É, desde junho de 2012, diretor de publicidade 
da Salon; antes disso, trabalhou na Wenner Media 
e no The Huffington Post. 

A "morte do banner": Todo mundo quer saber qual será o 
próximo passo da publicidade digital. Mas falar que o ban
ner está morto é besteira. Seria como dizer que a quarta 
capa (a capa no final de uma revista) ou um comercial 
de 30 segundos na [série de TV americana] Modern Family 
já não são importantes. Ainda é preciso ter gente de olho 
pregado em um comercial. No final das contas, o cliente 
quer saber que um número xis de milhões de pessoas 
estará vendo seu anúncio. 

O banner não é mais aquele: Ele deixou de ser uma sim
ples tira. Agora, é um anúncio enorme, um "splash ad", 
um "push-down", um "overlay". Ou seja, quando você 
diz que o banner morreu, até entendo que para alguns 
possa parecer verdade. Mas o que o banner fez foi evo
luir. É possível fazer muito mais com ele, e só. Deixou 
de ser apenas uma imagem estática em GIF ou JPEG. 
Agora, temos até um espaço no qual o anunciante pode 
exibir um vídeo de 30 segundos no site. Para todos os 
efeitos, acho que isso ainda é considerado uma unidade 
de banner, embora faça muito mais do que um banner 
fazia um ano atrás — que dirá três anos atrás. É uma evo
lução constante. 

O mercado (ainda) grande do "display": Diria que a publi
cidade em banners representa 70% da nossa receita. Não 
sei se seguirá sendo assim mais à frente; vamos evoluir 
com nossos clientes e com outros veículos. É preciso 
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estar sempre na vanguarda, seja lá qual for a próxima 
grande novidade. 

Criação de conteúdo customizado para anunciante: Os outros 
30% (da receita) incluem páginas patrocinadas de entre
tenimento. A l i , buscamos um jeito de criar uma área de 
conteúdo sob medida, por assim dizer, de acordo com 
os objetivos do cliente. Já que a Salon tem um público 
sofisticado, instruído e de alta renda, não vamos falar 
sobre aparelhos de barbear descartáveis. Seria possível 
criar uma área de conteúdo personalizado que tenha a 
ver com o cruzamento de design e tecnologia para uma 
fabricante de carros de luxo? Com certeza. 

Integridade editorial: Há, obviamente, uma divisão entre 
Igreja e Estado. Várias vezes, apresentamos algo que a 
nosso ver é uma grande ideia, mas o cliente responde com 
um "não, queremos X, Y e Z". Dependendo do que for, 
somos obrigados a dizer que não dá, infelizmente. Cer
tos meios definitivamente cruzam o limite. O que digo a 
um cliente é o seguinte: "Queremos criar algo para você 
que funcione também para nós. Isso significa que nos
sos usuários vão querer ler [a peça] e compartilhá-la com 
sua turma. Se você exagerar na mão, não vai dar certo. Se 
quiser um slideshow sobre seu carro, até podemos fazer 
— ou algum outro site. Só que ninguém vai abrir". É um 
anúncio, e nada mais. 

Exemplo de campanha sob medida na Salon: Há pouco 
fizemos uma campanha para a Bulgari. O alvo eram pais 
e universitários (era uma campanha de formatura/Dia 
dos Pais). Já que a proposta era explorar o carisma mas
culino, criamos uma série inédita baseada na ideia da 
transmissão de referências culturais por um pai: coisas 
que um pai quer passar para os filhos. Na lista de cola
boradores havia gente como [os escritores] Nick Hornby 
e Rick Moody, além do piloto de avião Chesley Sullen-
berger [que virou herói após fazer um pouso de emergência no 
rio Hudson, em Nova York, e salvar 155 passageiros que esta
vam a bordo de um avião da US Airways, em 2009]. Criada 

exclusivamente para a Bulgari, a série foi 100% patroci
nada. O público da Salon de modo algum foi privado do 
conteúdo ao qual está habituado. Eram peças de altís
sima qualidade. 

Futuro do mobile: A plataforma móvel é a melhor para o 
anunciante que quer pegar a pessoa em movimento, que 
está constantemente em um avião, indo de uma viagem 
de negócios para outra; ou um pai ou mãe na correria. 
Quando o anunciante está tentando impactar essa pes
soa, a plataforma móvel é o espaço ideal. Só que a tela do 
celular é pequena, não dá para fazer anúncios espalha
fatosos. Mas o GPS no aparelho oferece a capacidade de 
uma publicidade superdirigida, que leve em conta sua 
localização — permite que eu mande para o consumidor 
um anúncio do Starbucks mais próximo, por exemplo. 

A chegada de anúncios maiores em plataformas móveis: 
Se daqui a dez anos 75% do con teúdo for consumido 
em plataformas móveis, os anúncios vão ficar maiores. 
Enquanto o conteúdo for gratuito, não tem saída, é a con
trapartida. Os anúncios vão ficar maiores, no iPad 11 vai 
chegar ao ponto em que vão ocupar uma página inteira; 
o usuário precisará assistir a 15 segundos de publicidade 
para ter acesso ao conteúdo gratuito. Por estar há tanto 
tempo no mercado, 17 anos, a Salon já passou por várias 
maneiras distintas de monetizar o digital. Já que pro
duzir conteúdo custa, como pagar por isso? Não somos 
uma "ponto org"; somos um pontocom, por isso tem de 
haver um meio para manter as luzes acesas. 

ANDREW GORENSTEIN 
É diretor de publicidade da Gawker Media. 
Antes disso, foi diretor executivo de vendas digitais 
na editora Condé Nast. 

"Roadblocks" em sites: Se abrir uma página da Gawker 
Media e ver a imagem de uma marca sobreposta à ima
gem principal do site, isso é parte da expe r i ênc ia 
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homepage-roadblock. É uma solução bacana para desta
car um patrocinador de uma forma que, na verdade, 
tem muito a ver conosco, não é algo que se possa encon
trar no resto da internet. Ao combinar isso com os anún
cios display que exibimos na página, estamos tentando 
eliminar o ruído ao redor. Temos muito sucesso com 
esse tipo de ação. 

Conteúdo personalizado para patrocinadores: Era grande 
a procura por conteúdo patrocinado. E, já que vemos a 
coisa como um dos principais pontos de diferenciação 
para nós, montamos uma equipe interna de serviços de 
criação, basicamente um estúdio dentro da Gawker. Vem 
um anunciante e diz, por exemplo: "Queremos levar a 
seguinte mensagem ao público do (site de tecnologia) 
Gizmodo". O que fazemos é trabalhar com esse cliente 
para chegar ao tom certo da mensagem e garantir que 
[a peça] realmente tenha potencial para repercutir junto 
ao público escolhido, em vez de ser um mero apanhado 
de clichês corporativos. O fato de que o conteúdo apa
rece sob a rubrica "patrocínio" é secundário, pois se for 
bom e houver um benefício para o leitor, a experiência 
vai ser positiva. 

Exemplo de conteúdo patrocinado: A operadora americana 
de telefonia Sprint patrocinou uma feira de quadrinhos 

no site. O pacote que nossa equipe 
preparou teve mais de um milhão de 
pageviews. 

Plataformas móveis: No "mobile", esta
mos falando de celular e tablet. No 
caso do celular, para ser honesto, o 
consumo é produto da conveniência. 
Estou na rua, estou com meu aparelho, 
posso checar cinco artigos, maravilha. 
Mas, da perspectiva da publicidade, 
metade das vezes não dá nem para ler 
que ação específica a peça publicitária 
está tentando produzir. Tem de haver 

uma experiência melhor que possa ser levada ao usuário, 
algo realmente monetizado. Hoje, passamos muito tempo 
pensando nisso. O tablet imita a experiência do compu
tador, que é muito menos poluída. Acho que há mil coi
sas legais a serem feitas com o Swipe [um aplicativo que 
facilita a escrita de texto em qualquer tipo de tela, como tele
fones, tablets, jogos e telas virtuais] e coisas do gênero, mas 
no celular é bem difícil. 

Experiências publicitárias mais ricas no digital: Um belo 
anúncio em uma revista chama sua atenção. É uma expe
riência rica. É isso que, até aqui, tem sido tão difícil de 
reproduzir no digital. Anúncios maiores e mais intera
tividade permitem um envolvimento maior. Sem essa 
riqueza, você vai ter aquele anúncio bobinho ali parado, 
levando a pessoa a se perguntar: "Por que esse treco está 
piscando para mim? Está desviando minha atenção". 
Mas não precisa ser uma distração. 
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 34-37, jan./ fev./ mar. 2013.




